
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.      Kajian Teoritis 

2.1.1.   Stabilitas Agregat 

Stabilitas agregat adalah kemampuan tanah untuk menahan tekanan yang 

dapat menyebabkan terjadinya pemisahan agregat seperti penggemburan, pengerutan, 

penyusutan, dan pembasahan secara cepat oleh hujan (Glinski, Harobik, dan Lipiec., 

2011). Agregasi ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan mikroba-mikroba dalam tanah 

dan terdapatnya sejumlah bahan organik. Pembentukan agregat ini melibatkan peran 

dari organisme seperti benang-benang jamur yang dapat mengikat partikel tanah 

dengan partikel lainnya (Hakim dkk., 1986). Jika senyawa-senyawa ini hilang maka 

stabilitas agregat tanah akan berkurang sehingga dengan  keberadaan bahan organik 

ini dapat menjaga stabilitas struktur tanah (Munawar, 2011).  

 Agregat pada tanah dapat dibagi menjadi dua yaitu agregat primer dan agregat 

sekunder. Agregat primer atau agregat makro adalah struktur tanah yang terbentuk 

dengan penggabungan butir-butir koloid tanah oleh pengikat koloid tanah (koloid liat 

dan koloid humus). Sedangkan agregat sekunder atau agregat mikro adalah struktur 

pada lapisan tanah atas atau lapisan olah. Agregat mikro berukuran 0,25-0,50 mm dan 

agregat makro berukuran paling besar 10 mm (Sarief, 1989). 

 Stabilitas agregat tanah sangat penting dalam mempertahankan sifat-sifat 

tanah yang baik seperti porositas dan ketersediaan air yang dapat bertahan lebih lama 

jika dibandingkan dengan agregat tanah yang tidak mantap sehingga akan membantu 

pertumbuhan tanaman. Stabilitas agregat tanah dapat dipengaruhi oleh adanya 

aktivitas mikroba tanah, pengolahan tanah dan adanya tajuk tanaman yang 

menghalangi air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Indikator dari kualitas suatu 

agregat tanah ditentukan oleh indek stabilitas agregat tanah dan berat diameter rata-

rata (Kurnia dkk., 2006). Indek stabilitas agregat berdasarkan pengayakan berganda 
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dapat diklasifikasikan dari yang tidak stabil sampai sangat stabil sekali. Indek 

stabilitas agregat disajikan dalam Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Indek Stabilitas Agregat 

Kelas Indek Stabilitas Agregat 

Tidak Stabil <40 

Kurang Stabil 40-50 

Agak Stabil 50-66 

Stabil  66-80 

Sangat Stabil  80-200 

Sangat Stabil Sekali >200 

Sumber : Kurnia dkk., 2006 

 

2.1.2.   Pupuk Kandang dan Stabilitas Agregat 

Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Biasanya, 

kotoran hewan yang sering dipakai sebagai pupuk kandang adalah kotoran sapi, 

kambing, domba dan ayam (Pamata, 2010). Pupuk kandang dapat dibedakan menjadi 

pupuk kandang segar dan pupuk kandang busuk. Pupuk kandang segar adalah kotoran 

hewan yang baru saja keluar dari tubuh hewan yang bercampur dengan urin dan sisa 

makanan di kandang. Pupuk kandang busuk adalah pupuk kandang yang telah 

disimpan lama dan sudah mengalami proses pembusukan (Yuliarti, 2009). 

 Biasanya di pasaran jenis pupuk kandang yang beredar ada dua jenis yaitu 

pupuk kandang padat dan pupuk kandang cair. Pupuk kandang padat adalah pupuk 

kandang berbentuk padat baik sudah difermentasi mapun belum difermentasi.  Pupuk 

kandang cair adalah pupuk kandang berbetuk cair dari kotoran hewan yang masih 

segar yang dicampur dengan urin atau dicairkan dengan air, dengan perbandingan dan 

komposisi tertentu (Setiawan, 2010). 

Pupuk kandang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan unsur 

hara di dalam tanah dengan unsur hara yang terkandung di dalamnya. Kandungan 

unsur hara dari kotoran ternak yang sudah membusuk disajikan pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Unsur Hara pada Pupuk Kandang 

Ternak N (%) P2O5 (%) K2O (%) 

Unggas (ayam) 

Sapi 

Kuda 

Babi 

Domba 

1,70 

0,29 

0,44 

0,60 

0,55 

1,90 

0,17 

0,17 

0,41 

0,31 

1,50 

0,35 

0,35 

0,13 

0,15 

Sumber : Hardjowigeno, 2007 

Pupuk kandang dapat berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, 

penyedia sumber hara, menambah kemampuan tanah menahan air dalam tanah dan 

memperbaiki struktur tanah (Setiawan, 2010). Dengan kemampuan menahan air dan 

memperbaiki struktur tanah maka dapat dikatakan bahwa pupuk kandang dapat 

memperbaiki sifat fisik tanah. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti yang 

menunjukkan adanya pengaruh pemberian bahan organik terhadap sifat fisik tanah, 

seperti yang dilakukan oleh Yatno (2011), bahan organik sangat berperan penting 

dalam memperbaiki kualitas fisik tanah yaitu sebagai agen pengikat partikel-partikel 

tanah primer sehingga membentuk agregat yang berukuran lebih besar. Pemberian 

bahan organik berupa pupuk kandang, kompos dari sisa ampas tebu, dan mulsa sisa 

tanaman sebesar 5 sampai 15 ton ha
-1

 berpengaruh nyata dalam meningkatkan 

stabilitas agregat, porositas total, dan kadar air tanah pada beberapa jenis tanah. 

Penelitian dari Junedi dan Arsyad (2010), menunjukkan bahwa pemberian kompos 

jerami padi sebanyak 20 ton ha
-1

 mampu meningkatkan kemantapan agregat tanah, 

total ruang pori tanah dan bobot volume tanah. Penelitian dari Nurida dan Kurnia 

(2009), menunjukkan bahwa pemberian bahan organik seperti Mucuna sp., sisa 

tanaman, dan Flemingia 19,50-21,32 ton ha
-1

 th
-1

 yang kontinu pada tanah yang telah 

kehilangan lapisan atas setebal 0,36-15,47 cm, mampu memelihara agregat makro. 

Pemberian bahan organik ( >21 ton ha
-1

 th
-1

)  dan tanpa pengolahan tanah selama dua 

musim tanam mampu mempertahankan kualitas agregat tanah. Penelitian dari 

Yulnafatmawita dkk. (2010), Indek Stabilitas Agregat tanah dapat naik antara 0,02-

849 akibat dari pemberian bahan organik yang berasal dari Thitonia diversifolia, 
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Chromolaena odorata, dan Gliricidia sepium sebesar 20 ton ha
-1

. Penelitian dari 

Arsyad, Farni, dan Ermdani. (2011), pemberian pupuk hijau yang berupa 

Calopogonium mucunoides dan Pueraria javanica sebanyak 5 dan 10 ton ha
-1

 mampu 

meningkatkan total ruang pori tanah. Penelitian Refliaty, Tampubolon, dan 

Hendriansyah. (2011), penggunaan kompos sisa biogas kotoran sapi 5-25 ton ha
-1

 

dapat meningkatkan kadar air tanah. 

 

2.2.       Hipotesis Penelitian 

   Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka maka 

dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:   

1. Pemberian pupuk kandang mampu mempengaruhi agregat tanah. 

2. Dosis pupuk kandang 20 ton ha
-1

 mampu memberikan Mean Weight Diameter 

(MWD) dan Indek Stabilitas Agregat (ISA) tertinggi. 

 

2.3.      Definisi dan Pengukuran Variabel 

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

1. Dosis pupuk kandang adalah takaran dari jumlah pupuk kandang dengan satuan 

ton ha
-1

 berdasarkan berat kering udara. 

2. Bobot Isi (BI) adalah bobot isi suatu tanah dalam keadaan utuh yang dinyatakan 

dalam g cc
-1

, dapat dianalisa dengan metode berat dan volume. Dihitung dengan 

persamaan : 

BI = 
   

             
 

dimana       BKM = Bobot kering mutlak 

3. Total ruang pori tanah (RPT) adalah seluruh pori-pori dalam suatu isi tanah utuh  

yang dinyatakan dalam persen (%), dapat dianalisa dengan metode berat dan 

volume. Dihitung dengan persamaan: 

RPT = (1- 
  

   
          

dimana BI   = Bobot isi 
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  BJP = Bobot jenis butiran 

4. Mean Weight Diameter (MWD) atau diameter dari berat bongkah tanah rata-rata,  

dianalisa dengan menggunakan metode pengayakan ganda (pengayakan kering 

dan basah). Dihitung dengan menggunakan rumus: 

MWD =   
∑      ̅̅̅ 

   

∑    
        

  

dimana     MWD = Berat diameter rata-rata agregat (g, mm) 

                  I         = 1,2…… n = jumlah kelas agregat 

                    ̅̅̅         Diameter rata-rata suatu kelas agregat (mm) 

                  Wi      = Berat agregat dengan diameter rata-rata   ̅̅̅  

5. Indek Stabilitas Agregat (ISA) dianalisa dengan menggunakan metode 

pengayakan ganda (pengayakan kering dan basah). Dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

      ISA = 
 

         
      

di mana MWDk = Berat diameter rata-rata dari pengayakan kering 

              MWDb = Berat diameter rata-rata dari pengayakan basah 

6. Air tanah tersedia adalah air dalam tanah yang dapat diserap oleh tanaman. Air 

tersedia dapat diukur berdasarkan besarnya nilai pF (potensial Free energy). pF 

2,54 menunjukkan kondisi kapasitas lapang, pF 4,20 menunjukkan kondisi titik 

layu permanen, pF 2,54-4,20 menunjukkan tanah memiliki kandungan air cukup 

untuk kebutuhan tanaman atau air tersedia. Dianalisa dengan menggunakan 

metode pressure plate apparatus dan pressure membrane apparatus. 

7. C-organik adalah persentase kesuburan tanah berdasarkan ikatan C (karbon) yang 

dinyatakan dengan (%), dapat dianalisa berdasarkan kadar unsur C 

(spektrofotometer). Dihitung dengan dengan persamaan : 

C-organik =
               

     
   

              

            
 X 100 x fk x fp 

                                                10
6
 

dimana       fk = faktor koreksi 

   fp = faktor pengencer 
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8. KTK merupakan kemampuan tanah dalam menjerap unsur hara yang dinyatakan 

dengan cmol kg
-1

,
 
dianalisa menggunakan metode penukaran kation-kation oleh 

ammonium asetat pH 7.0 (NH4OAc N pH = 7.0). Dihitung dengan persamaan : 

      KTK =                        
              

             
 X 

   

    
 x fk x fp x 

 

  
 

dimana      abs = absorban 

   fk  = faktor koreksi 

  fp  = faktor pengencer 

 

 


